
اػت؛ »جٕٟٛسی«    جٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ ٕٞبٌ٘ٛس وٝ اص ٘بٔؾ پیذاػت،         

وٝ ثؼذ اص   »اػالٔی«یؼٙی یه ٘ظبْ ٔشدْ ٔذاس ٚ ٔشدْ ػبالس اػت. پؼٛ٘ذ            
جٕٟٛسی آٔذٜ اػت ٘یض ثش إٞیت ایٗ ٔشدْ ٔذاسی ٚ ٔشدْ ػبالسی ٔی                 
افضایذ. چشا وٝ ثش اػبع تؼبِیٓ اػالْ ایٗ ٔشدْ ا٘ذ وٝ ثبیذ ػّٓ ٔجبسصٜ ثب وفش            

ثٙبثشایٗ چٙیٗ  ٚ ؿشن ٚ جٟبد ثشای ثشپبیی حبوٕیت ا... سا ثش دٚؽ ثىـٙذ.              
یؼٙی ٔتىی ثش     -حىٛٔتی ثبیذ ثٝ تٕبْ ٔؼٙب ٚ دس ٚجٜٛ ٔختّف ثبیذ ٔشدٔی            

 .ثبؿذ -ٔشدْ
ا٘مالة اػالٔی ایشاٖ، خٛد ایٍٙٛ٘ٝ ثٛد. اص ٕٞبٖ سٚصٞبی آغبصیٗ لیبْ ٚ                 

ایٗ ٔشدْ ثٛد٘ذ       ٔجبسصٜ تب ثٝ ثٕش سػیذٖ ٟ٘وت،     
وٝ دس ٔیذاٖ ا٘مالة حوٛس داؿتٙذ ٚ ا٘مالة سا          
ثٝ پیؾ ثشد٘ذ. ایٗ حوٛس ٔشدْ سا ثٝ تؼبثیش ٚ             
ٔؼب٘ی ٌٛ٘بٌٛ٘ی ٔی تٛاٖ تشجٕٝ وشد. أبْ)سٜ(         
اص ٕٞبٖ آغبص، ثش خالف ثؼیبسی وٝ تبویذ ثش            
ٔـی ٔؼّحب٘ٝ دس ٔجبسصٜ ثب سطیٓ ٔؼّح ؿبٜ            

      ْ ٞش   -داؿتٙذ، تبویذؽ ثش حوٛس تٛدٜ ٞبی ٔشد
 ثٛد.  -چٙذ تٟٙب ثب ٔـت ٌشٜ وشدٜ

ٚجٝ ٚ ٔؼٙبی دیٍش ٔشدٔی ثٛدٖ ٟ٘وت أبْ           
خٕیٙی)سٜ(، حوٛس ٕٞٝ الـبس ٔشدْ دس جشیبٖ         

ا٘مالة اػالٔی  ا٘مالة ثٛد. ثٝ ایٗ ٔؼٙب وٝ           
ایشاٖ یه ا٘مالة ًجمبتی ٘جٛد. وبسٌش ٚ وبسٔٙذ،        
ثبصاسی ٚ وبػت، وـبٚسص ٚ كٙؼتٍش، سٚحب٘ی ٚ          
دا٘ـٍبٞی، ثیؼٛاد ٚ تحلیّىشدٜ، صٖ ٚ ٔشد، پیش     
ٚ جٛاٖ، ؿٟشی ٚ سٚػتبیی ٕٞٝ دس ا٘مالة            

ایٗ ٔؼئّٝ ٟٕٔی اػت.    ػٟٓ ٚ حوٛس داؿتٙذ.      
چشا وٝ اغّت ا٘مالة ٞبی جٟبٖ ایٍٙٛ٘ٝ ٘جٛدٜ         

ٞبی د٘یب ٚاثؼتٝ ثٝ ٔٙبفغ         ا٘ذ ٚ غبِت ا٘مالة    
 .لـش خبكی ثٛدٜ اػت

٘ىتٝ دیٍش، ػذْ ٚجٛد تمؼیٓ ثٙذی ٔشدْ ٚ            
دس    ٘خجٍبٖ دس ا٘مالة اػالٔی ایشاٖ ثٛد.          

حمیمت ایٗ ٔشدْ ثٛد٘ذ وٝ خیّی صٚدتش اص               
وشدٌبٖ ٚ ػیبػیٖٛ ٚ  ثٝ ٔؼٙبی تحلیُ -٘خجٍبٖ

   ٖ پیبْ ا٘مالة خٕیٙی سا        -ثؼیبسی اص سٚحب٘یٛ
فٟٕیذ٘ذ ٚ اػبػب دس ا٘مالة جّٛتش اص ٘خجٍبٖ            

 حشوت وشد٘ذ ٚ ا٘مالة سا ثٝ ثٕش سػب٘ذ٘ذ. 
پغ اص پیشٚصی ا٘مالة اػالٔی ٘یض حوٛس ٔشدْ دس تذاْٚ ا٘مالة ادأٝ یبفت.             
دس ٕٞبٖ آغبص، ایٗ ٔشدْ ثٛد٘ذ وٝ ثب سای ثبال ثٝ جٕٟٛسی اػالٔی ثٝ                     
ثؼیبسی اص دػٛاٞب ٚ فتٙٝ ٞب ثش ػش حىٛٔت ثشآٔذٜ اص ا٘مالة پبیبٖ داد٘ذ.                  
٘یشٚٞبی ٔشدٔی حتی پیؾ اص آ٘ىٝ أبْ فشٔب٘ی كبدس وٙٙذ، اؿبسات ایـبٖ سا             

ٚسٚد وشدٜ      ٔی ٌشفتٙذ ٚ دس ٞش ػشكٝ ای وٝ احؼبع خالء ٚ ٘یبص ٔی وشد٘ذ،
ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ایٗ حوٛس سا ٔی تٛاٖ دس جٟبد             ٚ دس ٔیذاٖ حوٛس ٔی یبفتٙذ.      

ثشای آثبدا٘ی سٚػتبٞب ٚ ٔجبسصٜ ثب ٌشٚٞه ٞبی هذ ا٘مالة دس ٔٙبًك                   
ٔختّف وـٛس ٚ أثبَ آٖ یبفت. تؼخیش ال٘ٝ جبػٛػی، ا٘مالة فشٍٞٙی ٚ              
تـىیُ ٟ٘بدٞبی ٔختّف ا٘مالثی ٕٞٝ پذیذٜ ٞبیی ٔشدٔی ثٛد٘ذ. ثبس ٞـت             

 .ػبَ جًٙ تحٕیّی سا ٘یض ٔشدْ ثٝ دٚؽ وـیذ٘ذ
ػبختبسٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ٘ظبْ لجُ فشٚسیخت ٚ          پغ اص پیشٚصی ا٘مالة اػالٔی،    

ًجیؼتب ثبیذ ػبختبسٞبی جذیذ ؿىُ ٔی ٌشفت. اص ًشف دیٍش حجٓ ٘یبص                 
وـٛس ثؼیبس ػظیٓ ثٛد. وـٛسی وٝ ثٝ دػت ا٘مالثیٖٛ سػیذ، التلبد فـُ              
ؿذٜ ٚ ثیٕبسی داؿت وٝ حبكُ ػیبػتٟبی ٘بدسػت سطیٓ ثٛد، فمش ٚ ؿىبف              
ًجمبتی دس ثبالتشیٗ حذ خٛد ٚجٛد داؿت، وـبٚسصی وـٛس ثش اثش اكالحبت             

وٝ ٔٙجش ثٝ ٚاسدات ٌؼتشدٜ          ۰۵اسهی ٚ ٕٞیٌٙٛس سٚ٘ك ٘فتی دٞٝ            
ٔحلٛالت وـبٚسصی ؿذٜ ثٛد، اص وبس افتبدٜ ٚ دس حبَ احتوبس ثٛد، ٚهؼیت               
كٙؼت وـٛس وٝ ٚاثؼتٍی اؽ ثٝ غشة ٔٛجت ؿذٜ ثٛد ثب پیشٚصی ا٘مالة اص           
حشوت ثبصایؼتذ ثذتش اص وـبٚسصی ثٛد، تبثیشات ػیبػتٟبی اػتؼٕبسی فشٍٞٙی 
دِٚت ٌزؿتٝ دس ٘ظبْ آٔٛصؿی ٚ دا٘ـٍبٞی ٚ ػٌح         
جبٔؼٝ ٔـٟٛد ثٛد، ثؼیبسی اص ٔتخللیٗ ٚ اػبتیذ         
دا٘ـٍبٜ ثب پیشٚصی ا٘مالة اص وـٛس ٌشیختٝ ثٛد٘ذ ٚ         
ٟ٘بد ٞبی ٔختّف دِٚتی وٝ غبِجب ٘یبص ثٝ تخلق ٚ          

ثٝ دػت      -ٔثُ كذا ٚ ػیٕب      –ٟٔبست داؿت     
٘یشٚٞبی ا٘مالثی ای سػیذٜ ثٛد وٝ ٘یشٚی                
ٔتخلق وبفی ثشای اداسٜ آٟ٘ب سا ٘ذاؿتٙذ ٚ ػالٜٚ          

 ٝ ی ایٟٙب، تحشیٓ ٞبی ٔختّف اص جب٘ت ؿشق          ثش ٕٞ
ٚ غشة، دسٌیشی ٞبی ٘یشٚٞبی ا٘مالثی ثب ٌشٚٞه         
ٞبی ٔؼب٘ذ دس ٔٙبًك ٌٛ٘بٌٖٛ وـٛس، احتٕبَ حّٕٝ        
٘ظبٔی ٚ وٛدتبٞبی ٔختّف أشیىب ػبختٝ، تحٕیُ        
جًٙ تحٕیّی اص جب٘ت كذاْ ٚ ثب حٕبیت أشیىب ٚ           
كذٞب ٔؼبِٝ ٚ ٔـىُ دیٍش، تٛاٖ صیبدی اص                

 .ٔی ٌشفت -ٕٞبٖ ٔشدْ -٘یشٚٞبی ا٘مالثی
ایٗ ٔـىالت ثبیذ دفؼی ٚ تذسیجی حُ ٔی ؿذ ٚ            
ثشای حُ ایٗ ٔـىالت، ٘یبص ثٝ تٛاٖ ػظیٕی ثٛد.          
حبَ وٝ حىٛٔت ثٝ دػت ٔشدْ سػیذٜ ثٛد، ثٟتشیٗ         
جبیی وٝ ٔی ؿذ اص ًشیك آٖ ثشای حُ ایٗ                 

٘تیجٝ ٌٔٙمی آ٘ىٝ   ٔـىالت الذاْ وشد، دِٚت ثٛد.      
ا٘مالثیٖٛ ساٜ حُ ٔؼبئُ سا دس ٚسٚد ثٝ دِٚت ٚ ثٝ             
ٚ   دػت ٌشفتٗ ػبختبسٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ حىٛٔتی دیذ٘ذ  

حتی جٙجؾ دا٘ـجٛیی ٚ لبثُ تبُٔ تش اص آٖ                
سٚحب٘یت ٘یض دس ایٗ صٔیٙٝ ثٝ ایفبی ٘مؾ  پشداختٙذ.           
ایٗ ثٛد وٝ التوبئبت دٞٝ اَٚ ا٘مالة ایجبة ٔی            

 .وشد وٝ دِٚتی ثضسي ٚ حذاوثشی ؿىُ ثٍیشد
ٌزؿت صٔبٖ ٔٛجت ٞش چٝ ٟ٘بدٔٙذتش ؿذٖ           پغ اص پیشٚصی ا٘مالة اػالٔی،    

ٟ٘وت اػالٔی ٔی ؿذ ٚ ایٗ ٟ٘بدٔٙذ ؿذٖ، خٛد ثٝ ٔؼٙی ایجبد فبكّٝ ثیٗ               
ٔـبسوت حذاوثشی ٔشدْ دس آغبص      ٔشدْ )تٛدٜ ٞب( ٚ دِٚت )حىٛٔت( ثٛد.           

ٟ٘وت، ثتذسیج ثٝ ٔـبسوت اص ًشیك ایفبی ٘مؾ دس حىٛٔت تجّی یبفت ٚ              
ٞش چٝ صٔبٖ ٔی ٌزؿت ٚ ٟ٘وت ٟ٘بدٔٙذتش ٔی ؿذ، اص حجٓ فؼبِیتٟبی                 

 ؿذ.  خٛدجٛؽ وبػتٝ ٔی
پغ اص پبیبٖ جًٙ تحٕیّی، سٚ٘ذ ٟ٘بدٔٙذی ٚ ثٝ ًجغ ٚ ٔٛاصی آٖ فبكّٝ                 

 ٝ ی دِٚتی آغبص ؿذ ٚ ایٗ سٚ٘ذ ثب سحّت حوشت            ٌشفتٗ ػشكٝ سػٕی اص ػشك
 .أبْ خٕیٙی)سٜ( ٚ سٚی وبس آٔذٖ دِٚت جذیذ ؿذت ٌشفت

دس دٚساٖ ػبص٘ذٌی، ػیبػت دِٚت ثش اػتفبدٜ اص ٟٔٙذػیٗ ٚ ٘یشٚٞبی                  
 .ثٛد -یب ثٝ تؼجیش ثٟتش تىٙٛوشات ٞب -ٔتخلق

ٞب ٘جبیذ اص ٘یشٚٞبی ا٘مالثی       ِضٚٔب ایٗ تىٙٛوشات  

 تـحلـیـلی قـسط -ًـطـریـِ فـرّـٌگی
 24:3ٍیــژُ ایـبم ًــْـن دی هـــبُ  

ٞبیی اػت وهٝ   اص وّیذٚاطٜ» ٔشدٔی وشدٖ التلبد«

ٞب ٚ اص صثبٖ ثشخی  چٙذ ػبِی اػت ثٝ وشّات اص سػب٘ٝ

ؿٛد؛ أب آ٘چٝ اص ایٗ وّهیهذٚاطٜ    ٔؼئِٛیٗ ؿٙیذٜ ٔی

وشدٖ التلبد  »ٔشدٔی«ؿٛد، ثیؾ اص آ٘ىٝ  ٔشاد ٔی

ٞبی التهلهبدی وـهٛس ثهٝ          ثبؿذ، ٚاٌزاسی ٌٌّٛبٜ

 .»ثب٘ذٞبی لذست ٚ ثشٚت اػت«ٚ »داساٖ ػشٔبیٝ«

ٔشدٔی وٝ تب دیشٚص ثشای دسٔبٖ ثیهٕهبسا٘ـهبٖ ثهٝ       

ٞبی دسٔب٘ی چـٓ أیذ  ٞبی دِٚتی ٚ ثیٕٝ ثیٕبسػتبٖ

ٞب ٚ  ی ثیٕبسػتبٖ دٚختٝ ثٛد٘ذ، أشٚص ثب دسٞبی ثؼتٝ

ؿٛ٘ذ وهٝ ثهٝ ٔهذد           ٞبی دسٔب٘ی سٚثشٚ ٔی ثخؾ

خلٛكی ػبصی ثٟذاؿت ٚ دسٔبٖ، تٟٙب ثهب ٚاسیهض       

ٝ  ٞبی والٖ ثبص ٔی ٞضیٙٝ ی یه ػهٕهُ    ؿٛ٘ذ. ٞضیٙ

جشاحی ػبدٜ ٌبٞی ثٝ لذسی ػٍٙیٗ اػت وٝ ثبیهذ  

یىی اص اػوبی ثذ٘ـبٖ سا ثفشٚؿٙذ تب ػوٛ دیٍش سا 

ٞهبی     دسٔبٖ وٙٙذ؛ ٚ دس ٔمبثُ، كبحجبٖ ثیٕبسػتبٖ

داساٖ، ػشسیض پِٛـبٖ سا خهش        خلٛكی ٚ ػشٔبیٝ

 وٙٙذ. ػفشٞبی تفشیحی أشیىب ٚ اسٚپب ٔی

دا٘ـجٛیبٖ ٔحشْٚ ٚ ًجمٝ ٔتٛػٌهی وهٝ ثهشای        

ٞب ٚ    ٞب، ػبػت ی دا٘ـٍبٜ ٞبی سٚصا٘ٝ لجِٛی دس دٚسٜ

ٝ   سٚصٞب ٚلت ا٘هذ دس       ؿبٖ سا ٌزاؿتٝ ا٘ذ تب تٛا٘ؼهته

وٙىٛس پزیشفتٝ ؿهٛ٘هذ، أهشٚص دس وهٙهبس خهٛد                 

ٞیچ صحٕتی ٚ ثٝ ٔذد  ثیٙٙذ وٝ ثی دا٘ـجٛیب٘ی سا ٔی

ا٘ذ  ٔیّیٖٛ تٛٔبٖ ٚاسد دا٘ـٍبٜ ؿذٜ ۳۵-۲۵پشداخت 

ؿههبٖ ثههٝ      ٚ ثههب خههٛدسٚٞههبی ٌههشاٖ لههیههٕههت        

 فشٚؿٙذ. ٞبؿبٖ فخش ٔی ٕٞىالػی

ٞب ٚ ٔؤػؼبت ٔبِهی، ثهٝ ٔهذد خلهٛكهی             ثب٘ه

ٞبی كٛست ٌشفتٝ دس التلبد، ٔثُ لهبس  دس     ػبصی

ا٘ذ ٚ ػٛدٞبی وال٘هی   ٞش وٛچٝ ٚ خیبثبٖ ػجض ؿذٜ

 وٙٙذ. ؿبٖ ٔی سا ٘لیت كبحجبٖ

ؿٛد وهٝ   ٚ دس ایٗ ٔیبٖ جبی ایٗ پشػؾ ٌٔشح ٔی

اٌش ایٗ وبس ٔشدٔی وشدٖ التلبد اػت، پهغ چهشا     

ٔشدْ ٔؼِٕٛی ػٟٕی ٘ذاس٘ذ ٚ ٞیچ چیض ثهشایـهبٖ     

 تغییش ٘ىشدٜ اػت؟

التلبد ٔشدٔی التلبدی اػت وٝ دس آٖ ٔحهٛسیهت   

٘ٝ ثب ػشٔبیٝ ٞبی والٖ، وٝ ثب ػشٔبیٝ ٞبی خُهشد    

ٔشدٔی ثبؿذ؛ ٘ٝ ایٙىٝ ػشٔبیٝ ٞبی خُشد ٔهشدٔهی     

فمي دس ٔلشف ٞضیٙٝ ؿٛد. ٔذَ تؼبٚ٘ی، اٌش ٍ٘هبٜ   

دسجٝ چٙذْ ثٝ آٖ وٙبس ٌزاؿتٝ ؿٛد، ؿبیذ ٕ٘ٛ٘ٝ ای 

 اص التلبد ٔشدٔی ثبؿذ.

 خصوصی سازی؛ مردمی کردن اقتصاد نیست!

 ای به نام مردم جمهوری اسالمی و مسأله
 یـبدداضـت

سیر از ثیت الوبل،  سیبسیَى ضکن

غرق در دػَاّبی سیبسی خَیطٌذ ٍ 

هردم ٍ هسبئلطبى ثِ کلی فراهَش 

ضذُ. کبًبل ّبی هطبرکت هردم در 

ادارُ کطَر در حذاقلی تریي ضکل 

هوکي، یؼٌی حضَر در اًتخبثبت 

گًَبگَى ٍ راّپیوبیی دیذُ هی ضَد ٍ 

گرداًیذى چرخ سیبست، فرٌّگ ٍ 

اجتوبع ثِ دست تَدُ ّبی رًج 

 کطیذُ ثِ کلی فراهَش ضذُ است؛

کِ  55سیبست ّبی اثالغی اصل 

ثبیذ ػرصِ ای ثرای هطبرکت هردم 

در اقتصبد فراّن هی کرد، زهیٌِ را 

ثرای راًت خَاری ٍ ٍیژُ خَاری 

 ّب فراّن کردُ است؛ آقبزادُ

 ًـقـذ ٍ ًـظر

ثٙـیٙیٓ؟  »حىٛٔت«تب وی ثبیذ ثشای حُ ٔـىالت وـٛس چـٓ ا٘تظبس 

تب وی ثبیذ دس لجبَ الذأبت ٚ ػّٕىشدٞبی ٔثجت ٚ یب ٔٙفی ٚاوهٙهـهی    

ا٘فؼبِی داؿتٝ ثبؿیٓ ٚ دس لجبَ ػّٕىشدٞب، تٟٙب خٛؿحبَ یهب ٘هبساحهت      

تٟٙب ٔحذٚد ثهٝ حوهٛس      -یؼٙی ٌشٜٚ ٞبی ٔشدٔی -ؿٛیٓ؟ آیب ٘مؾ ٔب

پبی كٙذٚق ٞبی سأی ٚ ؿشوت دس ساٞپیٕبیی ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ اػت؟ آیهب  

ٌٔهبِهجهٝ اص لهٛای          ٘مؾ ٌشٜٚ ٞبی ٔشدٔی دس لجبَ ٔؼبئُ وـٛس دس

ٔختّفِ حىٛٔت خالكٝ ٔی ؿٛد؟ آیب اٌش ثٙـیٙیٓ ٚ ٔٙتظهش ثهبؿهیهٓ،       

ٔـىالت وـٛس ثٝ دػت ػیبػیٖٛ ٚ ٔمبٔبت ثشًشف خٛاٞذ ؿهذ؟ یهب     

 ایٙىٝ ٌشٜ ٞبی وٛس ٔؼبئُ وـٛس پیچیذٜ تش ٚ ثغش٘ج تش خٛاٞذ ٌـت؟

آیب ٌشٜٚ ٞبی ٔشدٔی ٕ٘ی تٛا٘ٙذ دس ػشكٝ ٞبی ٔختّف ٘مـی فؼبال٘هٝ  

ایفب ٕ٘بیٙذ؟  آیب ٌشٜٚ ٞبی ٔشدٔی ثشای ایفبی ٘مؾ فؼبال٘ٝ ثبیذ چـهٓ    

ا٘تظبس ثٙـیٙٙذ تب دِٚت ثٛدجٝ ای تلٛیت وٙذ یب ٔجّغ لب٘ٛ٘ی ثٍهزاسد  

یب  فالٖ دػتٍبٜ حىٛٔتی ثخـٙبٔٝ ای ثفشػتذ؟ آیب ثشای جٛؿؾ ثبیهذ  

 چـٓ ا٘تظبس وؼی ٘ـؼت؟

دس دٚسا٘ی ثٝ ػش ٔی ثشیٓ وٝ ٟ٘بدٞبی ثشٚوشاتیه ٘بوبسآٔذی خهٛد سا    

اثجبت وشدٜ ا٘ذ. فؼبِیت ٞبی فشٍٞٙی ٟ٘بدٞبی حىٛٔتی ثٝ ٚیهتهشیهٗ       

ػبصی ٚ ثیالٖ وبسی ٔجذَ ؿذٜ اػت؛ وبس فشٍٞٙی ثٝ ا٘تمبدٞبی تٙذ ٚ   

تیض اص ٚهؼیت حجبة تمّیُ یبفتٝ اػت ٚ لٛا٘یٗ ٚ ِٛایهح ٌهشٞهی سا        

ٍ٘ـٛدٜ ا٘ذ. فشًٞٙ ٔلشفی تٛػي دػتٍبٜ ٞبی حىٛٔتی ٚ سػب٘ٝ ّٔی  

دس جبٔؼٝ ٟ٘بدیٙٝ ؿذٜ اػت ٚ أٛا  التلبد ػهشٔهبیهٝ داسی، حهتهی            

سٚػتبٞبی ایٗ ّٕٔىت سا ٘یض ثب خٛد ثٝ یغٕب ثشدٜ اػت. ػشٔبیٝ داساٖ ٚ   

لذستٕٙذاٖ، خٛیؾ سا ثٝ جبی ٔشدْ جب صدٜ ا٘ذ ٚ جهبی ٌهشٜٚ ٞهبی          

ٔشدٔی سا دس اداسٜ وـٛس ٌشفتٝ ا٘ذ. ػیبػیٖٛ ٚ سػهب٘هٝ ٞهبی ؿهبٖ،          

ػشٌشْ جًٙ ٞبی صسٌشی خٛیؾ ا٘ذ ٚ دػٛای اكِٛهٍهشا ٚ اكهالح        

ًّت، دٚثبسٜ ػىٝ ی سایج ؿذٜ اػت. ا٘مالثی وٝ سٚصی ٔحشٚٔهیهٗ ٚ      

ٔؼتوؼفیٗ كبحجب٘ؾ ثٛد٘ذ، چٙذ ػبِی اػت ثٝ ٚاػٌٝ ی ػهیهبػهت      

ٞبی التلبدی ٘ئِٛیجشاَ ثٝ ّٔه ؿخلی كبحجبٖ ػشٔبیهٝ ٚ لهذست       

ٔجذَ ؿذٜ اػت ٚ ػبِٟبی ػبَ اػت وٝ ػٕت ٚ ػٛی وـٛس اص التلبد 

ٔشدٔی فبكّٝ ٌشفتٝ اػت. جٟت ٌیشی ٞبی وـٛس دس ػشكٝ ػیبػهت   

خبسجی تحت تأثیش تٙذثبد آٔذ ٚ ؿذ دِٚت ٞب لشاس ٌشفتٝ اػت ٚ ٘همهؾ   

ٌشٜٚ ٞبی ٔشدٔی دس كذٚس ا٘مالة، ثٝ ثٛتٝ ی فشأٛؿی ػپشدٜ ؿهذٜ    

 -اػت. دس ػبِٟبی اخیش، ثب خلٛكی وشدٖ ثخؾ ٞبی ٔختّف وـهٛس  

ٔشدْ ثٝ صائذٜ ی    -اص ثٟذاؿت ٚ دسٔبٖ ٌشفتٝ تب حُٕ ٚ ٘مُ ٚ آٔٛصؽ

ػشٔبیٝ داسٖ ٚ یب دِٚت ٔجذَ ؿذٜ ا٘ذ. ثیٕبسػتبٖ ٞبی خلٛكی ؿٕبَ  

ؿٟش، ثشای ٔشاجؼبٖ ثشٚتٕٙذؿبٖ فشؽ لشٔض پٟٗ وشدٜ ا٘ذ ٚ ٔحشٚٔبٖ 

ٚ ٔؼتوؼفبٖ دس ثیٕبسػتبٖ ٞبی فىؼتٙی جٙٛة ؿٟش، اص أشٚص حهٛاِهٝ   

فشدا ٔی ؿٛ٘ذ. ؿؼبس ػذاِت ٞـت ػبِی اػت دس ثؼیبسی ٔٛاسد ثٝ ههذ   

خٛد ثذَ ؿذٜ اػت ٚ ؿؼبس اػتذاَ، تبوٖٙٛ ٔؼٙبیی جض د٘هجهبَ وهشدٖ      

 ٌٔبٔغ ػیبػی ٘یبفتٝ اػت.

 پغ خٛدٔبٖ ثبیذ ثشای خٛدٔبٖ وبسی وٙیٓ! 

 ســرهـقبلـِ
 باید کاری کرد

 اداهِ در صفحِ ثؼذ
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ٔی ثٛد٘ذ ٚ اغّت ٞٓ ٘جٛد٘ذ. ِزا دس ثؼیبسی اص ػشكٝ ٞب             
٘یشٚٞبی ا٘مالثی ٚ اص جًٙ ثشٌـتٝ ٔٙضٚی ؿذ٘ذ. اص             
ًشف دیٍش ٞبؿٕی سفؼٙجب٘ی ٚ تیٓ حبوٓ ثش وـٛس دس            
آغبص دٞٝ دْٚ، ثش خالف ٌزؿتٝ لبئُ ثٝ دِٚت وٛچه ٚ            
حذالّی ثٛد٘ذ ٚ ػیبػت ٞبی خلٛكی ػبصی ٚ ػپشدٖ          
٘مبى ٌٛ٘بٌٖٛ وـٛس ثٝ ػشٔبیٝ داساٖ سا د٘جبَ ٔی وشد٘ذ.          

دِٚت ػبص٘ذٌی جشیبٖ ٟ٘بدٔٙذی      ثٝ ثیبٖ ػبدٜ تش،        
وٝ دس آٖ     -ٟ٘وت ّٔت ایشاٖ سا ؿذت ثخـیذ ٚ دِٚت سا        

ٔٛلغ تٟٙب صٔیٙٝ ٔـبسوت ٚ اثش ٌزاسی ٔشدْ دس ا٘مالة            
اص ٔشدْ ٌشفت ٚ ثٝ تىٙٛوشات ٞب ٚ ػشٔبیٝ داساٖ              -ثٛد

 ػپشد.
اِجتٝ ٘یشٚٞبی ا٘مالثی وٝ ٔٙضٚی ؿذٜ ثٛد٘ذ، ثیىبس              
٘ٙـؼتٙذ ٚ جشیب٘ی اص فؼبِیتٟبی خٛدجٛؽ فشٍٞٙی سا           
سلٓ صد٘ذ وٝ اِجتٝ ثٝ ایٗ ػّت وٝ ٔجتٙی ثش تفؼیشی               

ٚ ٘ٝ      -ػشفب٘ی ٚ فشٍٞٙی    
اص اػالْ ثٛد، دس          -ا٘مالثی

ٕٞبٖ ا٘ضٚا ٚ جذای اص جشیبٖ       
اداسٜ وـٛس ثٝ حیبت خٛد ادأٝ      

 .داد
ػالٜٚ ثش ایٗ، دِٚت ٚلت         
دػت ثٝ الذأبتی صدٜ ثٛد وٝ       
اص جّٕٝ آٖ ٔی تٛاٖ ثٝ ایجبد        
فوبی ػیبػی ثؼتٝ ای چٝ دس   
ػٌح جبٔؼٝ ٚ چٝ ثٝ ًٛس          
خبف دس دا٘ـٍبٟٞب اؿبسٜ        
وشد. ایٗ سٚ٘ذ دس تٕبْ دٚساٖ       
ػبص٘ذٌی د٘جبَ ؿذ ٚ دس           

٘تیجٝ ٚالؼٝ ای سٚی داد وٝ ثشای ٞـت ػبَ دیٍش ٞٓ            
سٚ٘ذ جذایی حىٛٔت اص ٔؼبئُ حمیمی ٔشدْ سا ؿذت             

 .ثخـیذ
دس چٙیٗ ثؼتش اجتٕبػی ثٛد وٝ ثشخی سٚؿٙفىشاٖ               
تٛا٘ؼتٙذ ٔؼبئّی چٖٛ آصادی ٚ جبٔؼٝ ٔذ٘ی سا ثٝ ػٙٛاٖ           
ٔؼبِٝ اػبػی ثٝ فوبی جبٔؼٝ اِمبء وٙٙذ ٚ دِٚتی ثب ایٗ            

 .ؿؼبس ٚ ٔٙؾ ثش ػش وبس ثیبیذ
پغ اص ایٗ ثٛد وٝ فوبی ػیبػی، سػب٘ٝ ای، فشٍٞٙی ٚ            

اص آٌ٘شف  اجتٕبػی ّٕٔٛ اص ایٗ دػت ؿؼبسٞب ؿذ ٚ              
٘یشٚٞبی حضة ا...ی ٘یض ثب ؿذت ٞش چٝ تٕبْ تش دسٌیش دس  
ایٗ فوبی ػیبػت صدٜ ٚ صٔیٗ ثبصی ای وٝ ٔحلَٛ             
ٔؼبِٝ ػبصی ٞبی سٚؿٙفىشاٖ ثٛد ؿذ٘ذ ٚ ٔؼبئُ اكّی          
وـٛس وٝ ٕٞبٖ ٔحشٚٔیٗ ٚ ٔؼتوؼفیٗ، ٌفتٕبٖ اػالْ         
٘بة ٔحٕذی، اػتىجبس ػتیضی ٚ أثبِٟٓ ثٛد، ثٝ وّی             

ٚ تزوبسٞبی سٞجش ا٘مالة ٞٓ ٌٛیی ؿٙیذٜ          فشأٛؽ ؿذ 

ٕ٘ی ؿذ. دس فوبی ػیبػی وـٛس حتی حشفی اص                 
 ٔحشٚٔیٗ ٚ ٔؼتوؼفیٗ ؿٙیذٜ ٕ٘ی ؿذ. 

سا ٔی تٛاٖ ٘مٌٝ اٚ  جذایی         ۳۸تب    ۲۳حٛاِی ػبِٟبی   
ػبِٟبی ٔشدْ اص حىٛٔت ٚ فشأٛؽ ؿذٖ ٔشدْ دا٘ؼت.          

ٕٞشاٜ ثٛد ثب ٔٛ  اػتشام سٞجش ا٘مالة ٘ؼجت           ۲۴ٚ    ۲۳
تٛجٟی ٔؼٛٚالٖ ثٝ ٔؼبِٝ فمش ٚ فؼبد ٚ تجؼین ٚ              ثٝ ثی 

ِضْٚ ٔجبسصٜ ثی أبٖ ثب آٟ٘ب ٚ تٛجٝ ثٝ ٔحشٚٔبٖ ٚ ٔجبسصٜ             
ثب ٔفبػذ التلبدی، وٝ ایٗ خٛد ػبُٔ اكّی ایجبد               
دغذغٝ ای جذیذ دس ثخـی اص ثذ٘ٝ حضة اِّٟی وـٛس              

دس ٕٞیٗ ػبِٟب ثٛد وٝ ػذٜ ای اص           ٔحؼٛة ٔی ؿذ.     
دا٘ـجٛیبٖ حضة ا...ی وٝ ٔتٛجٝ چٙیٗ سٚ٘ذی ؿذٜ            
ثٛد٘ذ، حشوتی تبصٜ ٚ خٛدجٛؽ سا ثشای احیبی ٌفتٕبٖ            
اكیُ ا٘مالة اػالٔی ٚ ثٝ دػت ٌشفتٗ پشچٓ                  
ػذاِتخٛاٞی آغبص وشد٘ذ ٚ ایٗ ٘مٌٝ ای ثٛد ثشای پیٛ٘ذ            
صدٖ دٚثبسٜ ٔشدْ ثٝ        

ایٗ جٕٟٛسی اػالٔی.    
جشیبٖ اجتٕبػی، ٘مٌٝ    
تبویذ خٛد سا تٛجٝ ثٝ        
ٔشدْ لشاس دادٜ ثٛد ٚ        
اػبػب ٔؼبئّؾ سا اص        
صیؼت جٟبٖ ٔشدْ ٔی     

ایٗ ثٛد وٝ دس        ٌشفت.
ٚ دس پی      ۳۸آرس ٔبٜ    

ٔشي ٚ ٔیش تؼذاد صیبدی     
وبستٗ خٛاة دس ػشٔبی    
ؿذیذ آٖ سٚصٞبی         
تٟشاٖ، ػذٜ ای اص ایٗ       
دا٘ـجٛیبٖ پٙج ؿت ػشد صٔؼتب٘ی سا ٔمبثُ ٟ٘بدٞبی            
ٔختّف ٔشثًٛٝ خٛاثیذ٘ذ ٚ ایٗ حشوتٟب خٛد ساٜ سا ثشای           
احیبی ٌفتٕبٖ ػذاِت اجتٕبػی ٚ حوٛس دٚثبسٜ ٔشدْ            

 .ٕٞٛاس ٕ٘ٛد
   َ وٝ فوبی اجتٕبػی ٔتبثش اص          ٞب، دسحبِی   دس ایٗ ػب

جشیب٘بت فٛق اِزوش ثٝ ػٕت ٚ ػٛی ػذاِتخٛاٞب٘ٝ سٚ            
وشدٜ ثٛد، فوبی ػیبػی ٕٞچٙبٖ جذای اص ایٗ جشیبٖ           
ادأٝ حیبت ٔی داد ٚ ایٗ فوب ٘یبصٔٙذ هشثٝ ای ثٛد تب               
ؿىؼتٝ ؿٛد ٚ ؿؼبسٞبی ػذاِتخٛاٞب٘ٝ ٔحٕٛد احٕذی          

٘یشٚی الصْ    ۳۸٘ظاد دس ا٘تخبثبت سیبػت جٕٟٛسی ػبَ        
ثشای ٚاسد آٔذٖ ایٗ هشثٝ سا فشاٞٓ وشد. ایٗ ثٛد وٝ دس             

، ٔشدْ ثٝ تٕبْ ٔؼٙب ثٝ كحٙٝ آٔذ٘ذ ٚ            ۳۸تیشٔبٜ ػبَ   
كحٙٝ ٞبی حوٛس ٕٞٝ جب٘جٝ ی ٔشدْ دس ا٘مالة، یه            

ثشای ٔشدٔی    ۳۸ثبس دیٍش تىشاس ؿذ. دس حمیمت، ا٘تخبثبت        
وٝ ػبِٟبی ػبَ سٚ٘ذ جذاؿذٖ خٛد اص ػشكٝ اداسٜ وـٛس          

سا ٘ظبسٜ وشدٜ ٚ اص ٔؼبِٝ ػبصی ٞبی ٘خجٍبٖ ػیبػی ٚ            
حىٛٔتی ػشخٛسدٜ ثٛد٘ذ، فشكتی فشاٞٓ ٕ٘ٛد تب دس              

دٞی ثٝ جشیب٘بت وـٛس ایفبی ٘مؾ ٕ٘بیٙذ ٚ                ؿىُ
 جشیب٘بت سا خٛد ثٝ پیؾ ثش٘ذ. 

اٌش چٝ ٔشدْ سا ثٝ       ۳۸ٔمٌغ ا٘تخبثبت سیبػت جٕٟٛسی     
ٔشدْ   كحٙٝ آٚسد، أب ٔشدْ سا دس كحٙٝ ٍ٘بٜ ٘ذاؿت.           

پغ اص پیشٚصی ٌفتٕب٘ـبٖ دس ا٘تخبثبت ٚ ثٝ پبػتٛس               
فشػتبدٖ ٔشدی وٝ ٌٕبٖ ٔی وشد٘ذ تجّی ٌفتٕب٘ـبٖ           

خٛد اص كحٙٝ ثیشٖٚ سفتٙذ ٚ ػىبٖ سا ثٝ دػت             اػت،  
دِٚت ٔٙتخت ػپشد٘ذ ٚ ایٗ آغبصی دٚثبسٜ ثٛد ثش سٚ٘ذ             
پبیبٖ ٔـبسوت ٔشدْ دس اداسٜ وـٛس. دِٚت ٔٙتخت تٛاٖ          
ا٘جبْ آ٘چٝ اص اٚ ا٘تظبس ٔی سفت ٚ آٚسدٖ ٔشدْ ثٝ كحٙٝ            

ٚ اص ػٛی دیٍش، ٔشدْ ٚ جشیب٘بت          اداسٜ وـٛس سا ٘ذاؿت   
دا٘ـجٛیی ٘یض ثجبی یبسی احٕذی ٘ظاد ٚ ٘مذ ٚ تزوش              
خٌبٞب ٚ ثٝ ٔیذاٖ آٔذٖ ثشای حشاػت اص دػتبٚسدؿبٖ،           
ٔیذاٖ سا خبِی ٕ٘ٛد٘ذ ٚ ثیشٖٚ ٌٛد، دػت ثٝ تٛجیٝ ٚ              
تٌٟیش صد٘ذ ٚ ٌٕبٖ وشد٘ذ ػپشدٖ ػىبٖ ثٝ دػت               

حالَ ٔـىالت اػت. ایٗ ثٛد وٝ          احٕذی ٘ظاد ٚ یبسا٘ؾ،   
پغ اص چٙذ ػبِی ثبص حوٛس ٚ ٔـبسوت ٔشدْ دس ػشكٝ             
ٞبی ٔختّف ثٝ ٔؼبِٝ تجذیُ ؿذ ٚ ؿىبف ٔیبٖ ٔشدْ ٚ            

 .ػشكٝ ػیبػی ؿذت ٌشفت
حتی ٚلبیغ ػظیٕی چٖٛ حٕبػٝ ٟ٘ٓ دی وٝ ثٝ دػت             
ٔشدْ اتفبق افتبد ٚ ثبصٞٓ ٔشدْ جّٛتش اص ٘خجٍبٖ حبفظ             
ا٘مالة ؿذ٘ذ، ٘تٛا٘ؼت ٔؼیش ایٗ سٚ٘ذ سا ػذ وٙذ ٚ               
ػشكٝ ٞبی حوٛس ٔشدْ دس اداسٜ وـٛس ٕٞچٙبٖ ٔحذٚد          

 ۴۸ثٝ ساٞپیٕبیی ٞب ٚ ا٘تخبثبت ثبلی ٔب٘ذ. دس ا٘تخبثبت             
٘یض  ٔشدْ ثب حوٛس خٛد دس ا٘تخبثبت، حٕبػٝ ػیبػی              

 ٔذ٘ظش سٞجشی سا سلٓ صد٘ذ.
أشٚص ٔشدْ ثشای جٕٟٛسی اػالٔی ٔؼبِٝ ا٘ذ. اغّت             

 ٓ ػیش اص ثیت إِبَ، غشق دس دػٛاٞبی             ػیبػیٖٛ ؿى
ػیبػی خٛیـٙذ ٚ دس فوبی سػب٘ٝ ای ٘یض ٔشدْ ٚ                 

 ٔؼبئّـبٖ ثٝ وّی فشأٛؽ ؿذٜ. 
وٝ ثبیذ ػشكٝ ای ثشای        ۸۸ػیبػت ٞبی اثالغی اكُ      

ٔـبسوت ٔشدْ دس التلبد فشاٞٓ ٔی وشد، صٔیٙٝ سا ثشای            
ٞب فشاٞٓ وشدٜ اػت؛      سا٘ت خٛاسی ٚ ٚیظٜ خٛاسی آلبصادٜ      

ٟ٘بدٞبی ػشین ٚ ًٛیُ فشٍٞٙی وٝ ثٙذ٘بفـبٖ ثٝ             
ٔیبدیٗ ٘فت ٚ ٌبص ثؼتٝ ؿذٜ ػشكٝ فشًٞٙ سا لجوٝ              

ٚ اص ایٗ دػت       وشدٜ ٚ اص دػت ٔشدْ خبس  وشدٜ ا٘ذ          
 .ٔلبدیك ثؼیبس اػت ثشای ٌفتٗ

ٔشدْ أشٚص ٔؼبِٝ ا٘ذ ٚ اٌش ثٝ ایٗ ٔؼبِٝ پشداختٝ ٘ـٛد ٚ            
سٚ٘ذی وٝ ٞؼت ادأٝ یبثذ، ٕ٘ی تٛاٖ ثٝ اػتٕشاس ا٘مالة          

 .پغ ثبیذ وبسی وشدأیذٚاس ثٛد. 

ّب در الیحِ  درصذی اػتجبر یبراًِ 41کبّص 

 4:ثَدجِ 
ٔیّیبسد تٛٔبٖ    ۸۲۸ٞضاس ٚ     ۸۳وُ وـٛس     ۴۸دِٚت دس الیحٝ ثٛدجٝ ػبَ       

ثشای یبسا٘ٝ ٞب اػتجبس پیؾ ثیٙی وشد وٝ ایٗ سلٓ دس ٔمبیؼٝ ثب اػتجبس یبسا٘ٝ                  

دسكذ وبٞؾ ٘ـبٖ     ۸۴۹۴ثیؾ اص     ۴۸ٔیّیبسد تٛٔب٘ی ػبَ      ۴۸۲ٞضاس ٚ     ۸۰

 ٔی دٞذ.  

ثب درخَاست ثخص خصَصی، قیوت ثلیط قطبر           

 ضٌبٍر ضذ
آٞٗ جٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ اػالْ وشد ثٝ د٘جبَ تمبهبی ٔىشس ثخؾ                ساٜ

خلٛكی ٚ ٔـشٚى ثٝ افضایؾ ویفیت خذٔبت، ثب ؿٙبٚس ؿذٖ لیٕت ثّیت               

 لٌبس دس ثشخی ٔحٛسٞب ٔٛافمت ؿذ. 

ٚی ٌفت۵ ؿشوت ٞبی ثخؾ خلٛكی ٔؼبفشی ثٝ د٘جبَ افضایؾ ٞضیٙٝ              

تٕبْ ؿذٜ ثخؾ ػٕذٜ ای اص خذٔبت، ٔىشسا دسخٛاػت افضایؾ لیٕت ثّیي سا             

 داؿتٝ ا٘ذ.

 هَافقت ستبد کل ًیرٍّبی هسلح ثب کبّص سرثبزی هتبّالى

جٕـیذ جؼفشپٛس، ػوٛ وٕیؼیٖٛ فشٍٞٙی ٔجّغ ؿٛسای اػالٔی دس                

خلٛف ٘تیجٝ ًشح وبٞؾ ػٝ ٔبٞٝ ػشثبصی ٔتأٞالٖ ٌفتٝ اػت۵ ًجك              

ٕٞبٍٞٙی ثب ػتبد وُ ٘یشٚٞبی ٔؼّح دس خلٛف اسائٝ أتیبص ٚیظٜ ثٝ                   

ػشثبصاٖ ٔتأُٞ دس ساػتبی تـٛیك افضایؾ جٕؼیت، وٕیؼیٖٛ فشٍٞٙی              

 أتیبص سا ثشای ػشثبصاٖ ٔتأُٞ دس ٘ظش ٌشفتٝ اػت. ۸ٔجّغ ؿٛسای اػالٔی 

            ٝ ٔٙذی وبسوٙبٖ    اِٚیٗ أتیبص ایٗ اػت وٝ ػشثبصاٖ ٚظیفٝ ٔتأُٞ حك ػبئّ

پبیٛس ٘یشٚٞبی ٔؼّح سا ٘یض دسیبفت وٙٙذ. دٚٔیٗ أتیبص ایٗ اػت وٝ ػشثبصاٖ              

ٔتأُٞ غیشغبئت دس ٔحُ ػىٛ٘ت خٛد یب ٘ضدیىتشیٗ ٔحُ ثٝ ٔحُ ػىٛ٘ت             

خٛد خذٔت وٙٙذ ٚ ػٛٔیٗ أتیبص ٘یض ایٗ اػت وٝ ٔذت خذٔت ٔـِٕٛیٗ                

 ٔبٜ وبٞؾ یبثذ. ۸غیشغبئت ٔتبُٞ اص یه تب 

 اخــــجـــبر ّـفــتـــِ
 تـلـخـٌــذ

 .دادكٙذٚق ثیٗ إِّّی پَٛ دس اًالػیٝ ای اص ثبصدیذ ٌشٚٞی اص ایٗ كٙذٚق اص ایشاٖ ٚ دیذاس آٟ٘ب ثب ٔمبٔبت ایشا٘ی دس ٞفتٝ ٞبی ٌزؿتٝ خجش 

آثبٖ( ثشای ثشسػی ٚهؼیت پیـشفت التلبدی ایشاٖ ثٝ تٟشاٖ سفهت. ایهٗ          ۸۱تب  ۲٘ٛأجش )  ۲اوتجش تب  ۸۴دس ایٗ اًالػیٝ آٔذٜ اػت۵ ٌشٚٞی اص كٙذٚق ثیٗ إِّّی پَٛ اص  

 ثبصدیذ فشكتی سا ثشای دیذاس ثب ٔمبٔبت جذیذ ایشا٘ی ٚ اًالع اص ثش٘بٔٝ ٞبی آٖ ٞب دس جٟت اكالحبت التلبدی فشاٞٓ آٚسد.

 ٚ وبس دیذاس وشد٘ذ.ؼت ٔبٔٛساٖ كٙذٚق ثیٗ إِّّی پَٛ، ثب ٔمبٔبت اسؿذ ثب٘ه ٔشوضی، دِٚت ٚ ٕٞچٙیٗ ثب ًیف ٌؼتشدٜ ای اص ٕ٘بیٙذٌبٖ اص ٔٛػؼبت ٔبِی ٚ جبٔؼٝ و

ػبصٔهبٖ ٔهّهُ دس         إِّّی پَٛ ثٝ دیذاس سئیغ جٕٟٛس وـٛسٔبٖ ثب سئیغ ایٗ كٙذٚق دس حبؿیٝ اجالَ ٔٛهٛع اػضاْ ٌشٚٞی اص ػٛی كٙذٚق ثیٗ ػیبسآ٘الیٗ،  ثٝ ٌضاسؽ

یشاٖ ػفش وٙذ. ایٗ ػفش دس  إِّّی پَٛ ثشای ثشسػی ٚهؼیت التلبدی ایشاٖ ٚ اثشات تحشیٓ ثش آٖ ثٝ ا ٌشٚٞی اص كٙذٚق ثیٗ ؿٛد وٝ ٌشدد. دس جّؼٝ لشاس ٔی  ٘یٛیٛسن ثبصٔی

 ای ا٘جبْ ؿذ. ػىٛت سػب٘ٝ
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 اداهِ از صفحِ قجل

حتی ٍقبیغ ػظیوی چَى حوبسِ ًْن 

دی کِ ثِ دست هردم اتفبق افتبد ٍ 

ثبزّن هردم جلَتر از ًخجگبى حبفظ 

اًقالة ضذًذ، ًتَاًست هسیر ایي رًٍذ 

را سذ کٌذ ٍ ػرصِ ّبی حضَر هردم در 

ادارُ کطَر ّوچٌبى هحذٍد ثِ 

 راّپیوبیی ّب ٍ اًتخبثبت ثبقی هبًذ. 

 صـرفـبً جـْـت اطــالع!

 قبًَى اسبسی 54اصل 

ٚ      فمش ٚ ٔحشٚٔیت   وشدٖ   وٗ   ٚ سیـٝ   جبٔؼٝ   التلبدی   اػتمالَ   تبٔیٗ   ثشای

  التلبد جٕٟهٛسی اٚ،    سؿذ، ثب حفظ آصادٌی   دس جشیبٖ   ا٘ؼبٖ   ٘یبصٞبی   ثشآٚسدٖ

 ؿٛد۵  هٛاثي صیش اػتٛاس ٔی  ثش اػبع  ایشاٖ  اػالٔی

ٗ   اػبػی   ٘یبصٞبی   تبٔیٗ -۸ ٖ     ، ثهٟهذاؿهت       ، پٛؿبن  ، خٛسان  ۵ ٔؼى ،   ، دسٔهب

 . ٕٞٝ  ثشای  خب٘ٛادٜ  تـىیُ  ثشای  الصْ  ٚ أىب٘بت  ٚ پشٚسؽ  آٔٛصؽ

ٝ    ٔٙظٛس سػیذٖ   ثٝ   ٕٞٝ  وبس ثشای  ؿشایي ٚ أىب٘بت  تبٔیٗ - ۸ َ        ثه   اؿهتهغهب

  وبس٘هذ ِٚهی       لبدس ثٝ   وٝ   وؼب٘ی   وبس دس اختیبس ٕٞٝ   ٚػبیُ   ٚ لشاس دادٖ   وبُٔ

ٜ     ثٟشٜ  ثذٖٚ  ٚاْ  ، اص ساٜ تؼبٚ٘ی  وبس ٘ذاس٘ذ، دس ؿىُ  ٚػبیُ   ٔـهشٚع      یب ٞش سا

  خهبف      ٞهبی      افشاد ٚ ٌهشٜٚ    دس دػت   ثشٚت   تٕشوض ٚ تذاَٚ   ثٝ   ٘ٝ   دیٍش وٝ

ٗ    ٌّٔك   ثضسي   وبسفشٔبی   یه   كٛست   سا ثٝ   دِٚت   ؿٛد ٚ ٘ٝ   ٔٙتٟی   دسآٚسد. ای

الهتهلهبد         ػٕٛٔهی    سیضی   ثش ثش٘بٔٝ   حبوٓ   ٞبی   هشٚست   ثبیذ ثب سػبیت   الذاْ

 ٌیشد.  سؿذ كٛست  اص ٔشاحُ  وـٛس دس ٞش یه

وبس    ٚ ٔحتٛا ٚ ػبػت   ؿىُ   وٝ   كٛستی   وـٛس ثٝ   التلبدی   ثش٘بٔٝ   تٙظیٓ - ۸

  ثهشای      وبفهی    ٚ تٛاٖ   ، فشكت   ؿغّی   ثش تالؽ   ٞش فشد ػالٜٚ   ثبؿذ وٝ   چٙبٖ

وـهٛس ٚ         دس سٞجهشی    فؼبَ   ٚ ؿشوت   ٚ اجتٕبػی   ، ػیبػی  ٔؼٙٛی   خٛدػبصی

 ثبؿذ.  ٚ اثتىبس داؿتٝ  ٟٔبست  افضایؾ

ٝ    ، ٚ ػذْ  ؿغُ   ا٘تخبة   آصادی   سػبیت - ۸ ٗ        وهبسی      اججبس افشاد ثه ٚ      ٔهؼهیه

 . اص وبس دیٍشی  وـی  اص ثٟشٜ  جٌّٛیشی

ُ       غیش ٚ ا٘حلبس ٚ احتىبس ٚ سثب ٚ دیٍش ٔؼبٔالت   ٔٙغ اهشاس ثٝ - ۰ ٚ      ثهبًه

 . حشاْ

ٓ    ٔشثٛى ثٝ   ؿئٖٛ   ٚ تجزیش دس ٕٞٝ   ٔٙغ اػشاف - ۱ ،   اص ٔلهشف        التلبد، اػه

 . ، تِٛیذ، تٛصیغ ٚ خذٔبت ٌزاسی  ػشٔبیٝ

  ثهشای      احهتهیهب         ٘ؼجت   افشاد ٔبٞش ثٝ   ٚ تشثیت   ٚ فٖٙٛ   اص ػّْٛ   اػتفبدٜ - ۲

 التلبد وـٛس.  ٚ پیـشفت  تٛػؼٝ

 ثش التلبد وـٛس.  ثیٍب٘ٝ  التلبدی  اص ػٌّٝ  جٌّٛیشی - ۳

ٝ      ٚ كٙؼتهی    ، دأی  وـبٚسصی   تِٛیذات   تبویذ ثش افضایؾ - ۴   ٘هیهبصٞهبی        وه

  ثشػب٘ذ ٚ اص ٚاثؼهتهٍهی      خٛدوفبیی   ٔشحّٝ   وٙذ ٚ وـٛس سا ثٝ   سا تبٔیٗ   ػٕٛٔی

 ثشٞب٘ذ.


